
(ส ำเนำ) 
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัย จากเงินงบประมาณแผ่นดิน  
แผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายที่ 3  

วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ 
ปีงบประมาณ 2562 

---------------------------- 
 ตำมที่มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ได้จัดสรรงบประมำณแผ่นดินเพ่ือสนับสนุนโครงกำรวิจัยเป็น
ประจ ำทุกปี นั้น ส ำหรับในปีงบประมำณ 2562 มหำวิทยำลัยได้ก ำหนดลักษณะของโครงกำรวิจัย เกณฑ์กำร
สนับสนุน และรำยละเอียดต่ำง ๆ รวมทั้งที่แนบท้ำยประกำศ ดังนี้  
 1. ลักษณะโครงการที่ให้ทุนสนับสนุน 
    1.1 สอดคล้องกับนโยบำยและเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศตำมแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 และหรือนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ* และหรือยุทธศำสตร์
กำรวิจัยของชำติรำยประเด็น และหรือยุทธศำสตร์ประเทศ และหรือนโยบำย/เป้ำหมำยของรัฐบำล และหรือ
ยุทธศำสตร์วิจัยของมหำวิทยำลัย ประจ ำปี 2560-2564 (ดูรำยละเอียดในผนวก 1-6) โดยมหำวิทยำลัยจะ
สนับสนุนโครงกำรวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์วิจัยของมหำวิทยำลัยประมำณร้อยละ 80 ของงบประมำณที่
ได้รับจัดสรร  
  1.2  แผนงานวิจัย (โครงการชุด)   สนับสนุนระยะเวลำไม่เกิน 3 ปี จะต้องประกอบด้วย
โครงกำรวิจัยย่อยตั้งแต่ 2-6 โครงกำร และต้องมีโครงกำรย่อยอย่ำงน้อย 2 โครงกำรที่ด ำเนินกำรวิจัยในปีแรก    
ที่เสนอขอรับทุน มีรำยละเอียดงบประมำณ และตัวชี้วัดแยกรำยปีที่ชัดเจน  
  1.3 โครงการเดี่ยว  สนับสนุนระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี (กรณีโครงกำรต้องด ำเนินกำรเกิน 2 ปี ให้
ขอทุนเป็นระยะ)   
     1.4 เป้าหมาย/ตัวชี้วัดชัดเจน วัดได้  โดยพิจารณาในประเด็นตามประเภท ดังนี้ 
   1.4.1 การวิจัยพื้นฐาน   สร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ ผลงำนวิจัยได้รับกำรตีพิมพ์ระดับชำติและ
นำนำชำติ สำมำรถพัฒนำโครงกำรเพื่อขอทุนขนำดใหญ่ขึ้น เป็นต้น   
   1.4.2 การวิจัยประยุกต์   สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้  เช่น มีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจำกโครงกำร 
เกิดกิจกรรมที่ท ำให้เกิดกำรยกระดับคุณภำพชีวิต ผลงำนวิจัยได้รับกำรจดสิทธิบัตร กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี        
มีข้อเสนอเชิงนโยบำยเพื่อตอบปัญหำ/แก้ไขปัญหำสังคม ชุมชน ประเทศชำติ เชิงวิชำกำร เชิงพ้ืนที่ เป็นต้น  
 2.  คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 
  2.1  เป็นอำจำรย์ ข้ำรำชกำร หรือพนักงำนสังกัดมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  
    กรณีผู้ขอทุนเป็นพนักงำน และระยะเวลำของสัญญำจ้ำงไม่ครอบคลุมระยะเวลำของ
โครงกำรวิจัย ขอให้คณะ/หน่วยงำนแนบเอกสำรรับรองกำรติดตำมผลงำนมำพร้อมข้อเสนอโครงกำรวิจัยด้วย 
  2.2 ผู้เสนอขอทุนที่มีโครงกำรวิจัยที่ได้รับทุนจำกงบประมำณแผ่นดิน  (รวมเงินโครงกำรวิจัย
มหำวิทยำลัยแห่งชำติ) หรือเงินรำยได้มหำวิทยำลัย และระยะเวลำในโครงกำรสิ้นสุดมำแล้ว 2 ปีงบประมำณขึ้นไป 
จะต้องส่งผลงำนเพื่อปิดโครงกำรวิจัยดังกล่ำวก่อนรับทุนใหม่ 
  2.3  ไม่เป็นผู้ค้ำงส่งรำยงำนกำรวิจัย ผลงำนวิจัย หรือผลผลิตของโครงกำรวิจัย/ทุน ที่ได้รับ      
กำรสนับสนุนจำกมหำวิทยำลัย  
  2.4  ไม่อยู่ในระหว่ำงลำศึกษำต่อ/ลำฝึกอบรม/หรืออ่ืน ๆ ที่มีระยะเวลำ 6 เดือนขึ้นไป (ยกเว้น 
กำรลำเพิ่มพูนควำมรู้ทำงวิชำกำรเพ่ือปฏิบัติงำนวิจัยส ำหรับโครงกำรวิจัยที่ได้รับทุนงบประมำณแผ่นดิน) 
------------------------------------ 
* รอประกำศจำก วช. 
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3. การจัดสรรทุนสนับสนุน 

  มหำวิทยำลัยจะสนับสนุนโครงกำรวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์วิจัยของมหำวิทยำลัย ประมำณ
ร้อยละ 80  ของงบประมำณที่ได้รับ  ส่วนงบที่เหลือจะจัดสรรส ำหรับโครงกำรวิจัยที่นักวิจัยก ำหนดโจทย์เอง  ตำม
หลักเกณฑใ์นเอกสำรแนบหมำยเลข 3  
  4. การรับทุน   

 4.1 ผู้รับทุนต้องท ำสัญญำรับทุนกับมหำวิทยำลัยหรือผู้ที่มหำวิทยำลัยมอบหมำย  
  4.2 เป็นผู้อ ำนวยกำรชุดโครงกำรวิจัย หรือหัวหน้ำโครงกำรวิจัยเดี่ยว ได้ไม่เกิน 1 ชุดโครงกำร/
โครงกำร ยกเว้นกำรขอรับทุนภำยใต้ชุดโครงกำรวิจัย เป็นหัวหน้ำโครงกำรวิจัยย่อยภำยใต้ชุดโครงกำร ได้ไม่เกิน 1 
โครงกำร และต้องมสีัดส่วนกำรท ำงำนวิจัยไม่น้อยกว่ำผู้ร่วมวิจัย   

    4.2 กำรปรับเปลี่ยนหัวหน้ำโครงกำร ผู้ร่วมวิจัย แผนกำรด ำเนินงำนวิจัย กำรขอยกเลิกกำรวิจัย
หรือกำรเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวด้วยรำยละเอียดตำมโครงกำรที่ได้รับอนุมัติแล้ว  ต้องได้รับอนุมัติจำก
มหำวิทยำลัยก่อน จึงจะด ำเนินกำรได้ (กรณีโครงกำรวิจัยย่อยภำยใต้ชุดโครงกำรวิจัย ต้องผ่ำนควำมเห็นชอบจำก
ผู้อ ำนวยกำรชุดโครงกำรวิจัยด้วย)  

 4.3 กรณีผู้รับทุนไม่สำมำรถด ำเนินกำรวิจัยให้เสร็จสิ้นตำมระยะเวลำที่ได้รับอนุมัติในโครงกำรวิจัย 
ให้ผู้วิจัยเสนอขออนุมัติขยำยเวลำด ำเนินกำรวิจัยไปยังมหำวิทยำลัยตำมรำยละเอียดที่ก ำหนด โดยสำมำรถขยำย
เวลำไดไ้ม่เกิน 1 ปีงบประมำณถัดไปจำกปีงบประมำณท่ีได้รับทุน และขยำยได้ไม่เกินครั้งละ 6 เดือน   

 4.4 มหำวิทยำลัยสงวนสิทธิ์ที่จะระงับหรือยกเลิกกำรให้ทุน ในกรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่ปฏิบัติตำม
ประกำศนี้ หรือตำมท่ีก ำหนดไว้ในโครงกำรวิจัย ตลอดจนตำมสัญญำกำรรับทุน   
 5. ผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติตำมระเบียบมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ว่ำด้วยกำรบริหำรทุนอุดหนุน    
กำรวิจัย พ.ศ. 2547   ประกำศฯ เรื่อง ทุนสนับสนุนกำรวิจัยจำกงบประมำณแผ่นดิน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
ประกำศมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทุนอุดหนุนกำรวิจัยจำกเงินงบประมำณแผ่นดิน
และหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2553   สัญญำรับทุนและระเบียบ/ประกำศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่อำจก ำหนดขึ้นใน
ภำยหน้ำ 
 6. ในกรณีที่มีปัญหำ ข้อสงสัยเกี่ยวกับประกำศนี้ มหำวิทยำลัยเป็นผู้มีอ ำนำจตีควำม วินิจฉัยสั่งกำร
และให้ถือเป็นที่สุด 
 7. มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่เป็นทรัพย์สินทำงปัญญำ และผลประโยชน์อ่ืนใดที่
เกิดจำกผลกำรค้นคว้ำวิจัยโดยใช้เงินทุนวิจัยตำมประกำศฯ นี้  
 จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน  
 ประกำศ  ณ  วันที่       กรกฎำคม  พ.ศ. 2560 
 
 
                                                                          (ลงชื่อ)  พีระพงศ์  ทีฆสกุล 
                                                                  (รองศำสตรำจำรย์ ดร.พีระพงศ์  ทีฆสกุล) 

                                      รองอธิกำรบดีฝ่ำยระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษำ ปฏิบัติกำรแทน                                                                                        
                  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

ส ำเนำถูกต้อง 
 
(นำงสำวจิรำวัลย์  เหลียวพัฒนพงศ์) จิรำวัลย์/ร่ำง/พิมพ์ 
นักวิชำกำรศึกษำ ระดับช ำนำญกำร สุภำพ/ทำน 
 

http://www.rdoapp.psu.ac.th/html/rdoth/images/stories/mleft/d2/grant/bud/2555/rule_gov.pdf
http://www.rdoapp.psu.ac.th/html/rdoth/images/stories/mleft/d2/grant/bud/2555/rule_gov.pdf
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เอกสำรแนบหมำยเลข 1 
แนบท้ำยประกำศ ทุนสนับสนุนกำรวิจัย จำกเงินงบประมำณแผ่นดิน  

แผนบูรณำกำรกำรวิจัยและนวัตกรรม เป้ำหมำยที่ 3 ปีงบประมำณ 2562 
วิจัยและพัฒนำเพ่ือสร้ำง/สะสมองค์ควำมรู้ที่มีศักยภำพ 

รายละเอียดโครงการวิจัย  
---------------------------- 

1. มูลค่าทุน และผลผลิตจากงานวิจัย  
1.1  โครงการใหม่ 

1.1.1  โครงการเดี่ยว/ย่อย 
ประเภท
โครงการ 

งบตลอดโครงการ  
 (รวมค่าบริหารจัดการ
งานวิจัยแล้ว 10%) 

ผลผลิตจากงานวิจัย  

ก (1) โครงกำรละ 
ไม่เกิน 220,000 บำท    
 
 

1)  ผลงำนตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีที่ สกอ. และ สกว ยอมรับเทียบเท่ำ หรือ วำรสำรวิชำกำร
นำนำชำติอ่ืนที่ไม่อยู่ในฐำน ISI  หรือ Scopus อย่ำงน้อย 1 ชิ้น หรือ 
2)  เอกสำรกำรยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร อย่ำงน้อย 1 ชิ้น  

ก (2) โครงกำรละไม่เกิน 220,000 
บำท/ปี และขอ 2 ปี รวม  
ไม่เกิน 440,000 บำท  

1)  ผลงำนตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรนำนำชำติอ่ืนที่ไม่อยู่ในฐำน ISI  
หรือ Scopus อย่ำงน้อย 2 ชิ้น หรือ 
2) ผลงำนตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรในฐำน ISI หรือ Scopus อย่ำงน้อย 
1 ชิ้น หรือ 
3) เอกสำรกำรยื่นจดสิทธิบัตร อย่ำงน้อย 1 ชิ้น หรือ 
4) ผลงำนตีพิมพ์ในข้อ 1) จ ำนวน 1 ชิ้น + เอกสำรกำรยื่นขอจดอนุ
สิทธิบัตร จ ำนวน 1 ชิ้น 

ข (1) โครงกำรละ 
ไม่เกิน 495,000 บำท  
 
 

1) ผลงำนตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรในฐำน ISI อย่ำงน้อย 1 ชิ้น หรือ 
2) เอกสำรกำรยื่นจดสิทธิบัตร อย่ำงน้อย 1 ชิ้น + ผลงำนตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำรในฐำน Scopus จ ำนวน 1 ชิ้น  

ข (2) โครงกำรละไม่เกิน 495,000 
บำท/ปี และขอ 2 ปี รวม 
ไม่เกิน 990,000 บำท   
 

1) ผลงำนตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรในฐำน ISI อย่ำงน้อย 2 ชิ้น หรือ 
2) เอกสำรกำรยื่นจดสิทธิบัตร อย่ำงน้อย 1 ชิ้น + ผลงำนตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำรในฐำน Scopus จ ำนวน 2 ชิ้น หรือ 
3) ผลงำนตีพิมพ์ในข้อ 1) จ ำนวน 1 ชิ้น และ เอกสำรกำรยื่นจด
สิทธิบัตร อย่ำงน้อย 1 ชิ้น หรือ ผลงำนตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรใน
ฐำน Scopus จ ำนวน 2 ชิ้น 

ค โครงการละ 
ไม่เกิน 220,000 บาท 
(เป็นโครงการวิจัยเรื่องที่ 
3**) 

1)  ผลงำนตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรในฐำน ISI อย่ำงน้อย 1 ชิ้น หรือ 
2)  เอกสำรกำรยื่นจดสิทธิบัตร อย่ำงน้อย 1 ชิ้น  +  ผลงำนตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำรในฐำน Scopus จ ำนวน 1 ชิ้น 

หมายเหตุ    1. * TCI คือ Thai Journal Citation Index Centre (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย)   
  2. ** เฉพาะโครงการที่ได้รับทุนงบประมาณแผ่นดิน ในวงเงินไม่เกิน 220,000 บาท ติดต่อกันมาแล้ว 2 โครงการ และเสนอขอ/
ได้รับทุนงบประมาณแผ่นดิน ในวงเงินไม่เกิน 220,000 บาท เพิ่มอีก 1 โครงการ (เป็นโครงการที่ 3) (โดยเริ่มนับหนึ่งตั้งแต่โครงการที่ได้รับทุนประจ าปี
งบประมาณ 2558)   
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     1.1.2  แผนงานวิจัย (โครงการชุด)  มูลค่ำทุนรวมของทุกโครงกำรย่อยรวมด้วยงบบบริหำร
ของโครงกำรแม ่ 
  1.2  โครงการต่อเนื่อง  ขอให้จัดท ำงบประมำณตำมกรอบวงเงินที่ได้เสนอไว้แล้ว  หำกประสงค์จะ
ของบประมำณเพ่ิมจำกกรอบเดิม จะต้องมีเนื้องำนเพ่ิมขึ้นพร้อมชี้แจงเหตุผล โดยจัดท ำเป็นเอกสำรแนบมำพร้อม
ข้อเสนอโครงกำร เพ่ือมหำวิทยำลัยใช้ประกอบกำรพิจำรณำ  
             กรณีมีควำมจ ำเป็นต้องใช้งบประมำณสูงกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนดข้ำงต้น ขอให้ชี้แจงเหตุผลโดยจัดท ำเป็น
เอกสำรแนบมำพร้อมข้อเสนอโครงกำร  เพื่อมหำวิทยำลัยใช้ประกอบกำรพิจำรณำ   
 2. การเสนอโครงการวิจัยขอรับทุนและระยะเวลาเสนอโครงการ 
  2.1 โครงการใหม่  ด ำเนินกำร 2 ส่วน คือ จัดส่งเอกสำร และกรอกข้อมูลทั้งในระบบ PRPM 
และระบบ NRMS ดังนี้ 
   2.1.1 จัดส่งโครงการวิจัยเป็นเอกสาร  
     รอบแรก (เสนอขอครั้งแรก) 
     2.1.1.1  จัดท ำข้อเสนอโครงกำรเป็นภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษเพียงภำษำเดียวทั้ง
โครงกำร โดยใช้แบบฟอร์มกำรเสนอโครงกำรที่ดำวน์โหลดจำกหน้ำเว็บไซต์ของส ำนักวิจัยและพัฒนำเท่ำนั้น ดังนี้ 
        โครงกำรเดี่ยว  คือ แบบฟอร์ม แบบโครงกำรวิจัย 
        แผนงำนวิจัย (โครงกำรชุด)  ใช้แบบฟอร์ม 2 แบบ คือ 

1) แบบแผนงำนวิจัย   ส ำหรับโครงกำรแม่ 
2) แบบโครงกำรวิจัย   ส ำหรับโครงกำรย่อย 

     2.1.1.2 เอกสารสารสมัครขอรับทุน จะต้องจัดส่งเอกสำรต่อไปนี้ ภายในวันที่ 31 
กรกฎาคม 2560 
       1)  เอกสารหลัก      
         (1) แบบฟอร์ม Check list/งบแผ่นดิน 62 จ ำนวน 1 ชุด 
       (2) แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ (แบบวิจัย 11) จ ำนวน 1 ชุด 
       (3) ข้อเสนอโครงกำรวิจัย (แบบแผนงำนวิจัย / แบบโครงกำรวิจัย) 
พร้อมแบบสอบถำม หรือ แนวค ำถำม (ถ้ำมี) จ ำนวน 12 ชุด 
       (4) แบบฟอร์มตัวชี้วัดศักยภำพและผลลัพธ์ที่คำดหวังของโครงกำร 
(แบบวิจัย 16.1_62) 
       2)  เอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง จ ำนวน 12 ชุด  
         (1) เอกสำรรับรองกำรติดตำมผลงำนจำกคณะ/หน่วยงำนต้นสังกัด
หัวหน้ำโครงกำร (กรณีเป็นพนักงำนตำมข้อ 2.1) 
        (2) เอกสำรที่เกี่ยวกับมำตรฐำนกำรวิจัยต่ำง ๆ เช่น หนังสืออนุมัติให้
ด ำเนินกำรวิจัยในสัตว์ทดลอง หนังสือรับรองจำกคณะกรรมกำรจริยธรรม มำตรฐำนควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ 
มำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรวิจัย แบบฟอร์มแจ้งกำรเก็บ จัดหำ หรือรวบรวมพันธุ์พืชพ้ืนเมืองฯ ฯลฯ 
       ทั้งนี้ ขอให้เย็บรวมเอกสารในข้อ 1) ล าดับที่ 3-4 และเอกสารในข้อ 2) ล าดับที่ 2
เป็นชุดเดียวกันตามล าดับ และขอใหจ้ัดท าเอกสารโดยใช้กระดาษ 2 หน้า  
     รอบสอง 
     จัดส่งโครงกำรวิจัยที่ปรับปรุงตำมที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะแล้ว และมหำวิทยำลัย
เห็นชอบกำรปรับปรุงโครงกำรแล้วเป็นเอกสำร (แบบแผนงำนวิจัย แบบโครงกำรวิจัย) ฉบับที่พิมพ์จำกระบบ 
NRMS พร้อมทัง้แนบเอกสำรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จ ำนวน 4 ชุด ถึงส ำนักวิจัยและพัฒนำ ภายในวันที่ 4 กันยายน 
2560 เพ่ือจัดส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ 
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   2.1.2  กรอกข้อมูลโครงการวิจัย  ทั้งในระบบ PRPM และ NRMS ดังนี้  
      รอบแรก  กรอกในระบบบริหำรงำนวิจัยมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (PRPM)  
พร้อมแนบไฟล์โครงการฉบับที่มีลายเซ็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วน 
จ านวน 1 file ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560   
      รอบสอง  กรอกรำยละเอียดของโครงกำรที่ปรับปรุงแก้ไขตำมที่ผู้ทรงคุณวุฒิ
เสนอแนะในระบบบริหำรงำนวิจัยมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (PRPM) และในระบบจัดกำรงำนวิจัยแห่งชำติ 
(NRMS) ตำมขั้นตอนที่ก ำหนดทุกขั้นตอน และจัดพิมพ์ข้อเสนอโครงกำรจำกระบบ พร้อมแนบไฟล์โครงการ
ฉบับที่มีลายเซ็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วน จ านวน 1 file ให้เสร็จสิ้น
ภายในวันที่ 4 กันยายน 2560    
ทั้งนี้ โครงการวิจัยที่ส่งเอกสารและกรอกข้อมูลในระบบ PRPM/NRMS ไม่ครบถ้วนภายในเวลาที่ก าหนด
ข้างต้น  มหาวิทยาลัยขอปฏิเสธที่จะน าโครงการวิจัยเข้าพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนและขอส่งคืน 
  2.2 โครงการต่อเนื่อง  ด ำเนินกำร 2 ส่วน คือ จัดส่งเอกสำร และกรอกข้อมูลทั้งในระบบ 
PRPM และ NRMS ดังนี้ 
   2.2.1  จัดส่งโครงการวิจัยเป็นเอกสาร  ภายในวันที่ 11 กันยายน 2560 
      2.2.1.1  จัดท ำข้อเสนอโครงกำรวิจัยปีที่สอง หรือ ปีที่สำมกรณีเป็นชุดโครงกำร
ประจ ำปีที่เสนอขอทุน ซึ่งมีรำยละเอียดและกรอบวงเงินตำมที่เสนอไว้ในปีแรก  โดยกรอกข้อมูลเสนอโครงกำร
ต่อเนื่องในระบบ NRMS และจัดพิมพ์ข้อเสนอโครงกำรจำกระบบ ดังนี้ 
      โครงกำรเดี่ยว  คือ แบบฟอร์ม แบบโครงกำรวิจัย 
      แผนงำนวิจัย (โครงกำรชุด)    ใช้แบบฟอร์ม 2 แบบ คือ 

1) แบบแผนงำนวิจัย   ส ำหรับโครงกำรแม่ 
        2)   แบบโครงกำรวิจัย   ส ำหรับโครงกำรย่อย 
     2.2.1.2   เอกสารสมัครขอรับทุน จะต้องจัดส่งเอกสำรต่อไปนี้   
           1)   เอกสารหลัก ฉบับที่พิมพ์จำกระบบ NRMS เท่ำนั้น จ ำนวน 3 ชุด  
          (1) ข้อเสนอโครงกำรวิจัย (แบบแผนงำนวิจัย / แบบโครงกำรวิจัย)
         (2) รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ ตำมแบบ ต-1/ด 
        2)   เอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
            เอกสำรที่เกี่ยวกับมำตรฐำนกำรวิจัยต่ำง ๆ เช่น หนังสืออนุมัติให้
ด ำเนินกำรวิจัยในสัตว์ทดลอง หนังสือรับรองจำกคณะกรรมกำรจริยธรรม มำตรฐำนควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ 
มำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรวิจัย แบบฟอร์มแจ้งกำรเก็บ จัดหำ หรือรวบรวมพันธุ์พืชพ้ืนเมืองฯ ฯลฯ 
       ทั้งนี้ ขอให้เย็บรวมเอกสารในข้อ 1) และเอกสารในข้อ 2) เป็นชุดเดียวกัน
ตามล าดับ และขอใหจ้ัดท าเอกสารโดยใช้กระดาษ 2 หน้า  
ทั้งนี้ โครงการวิจัยที่ส่งเอกสารและกรอกข้อมูลในระบบ NRMS ไม่ครบถ้วนภายในเวลาที่ก าหนดข้างต้น  
มหาวิทยาลัยขอปฏิเสธที่จะส่งโครงการวิจัยไปยังส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและขอส่งคืน 
   2.2.2  กรอกข้อมูลโครงการวิจัย ทั้งในระบบ PRPM และระบบ NRMS  ให้เสร็จสิ้นภายใน
วันที่ 11 กันยายน 2560 
      กรอกข้อมูลเสนอโครงกำรต่อเนื่องตำมรำยละเอียดและกรอบวงเงินตำมที่เสนอไว้ในปี
แรก  ในระบบจัดกำรงำนวิจัยแห่งชำติ (NRMS) ตำมข้ันตอนที่ก ำหนดทุกข้ันตอน และจัดพิมพ์เอกสำรจำกระบบ  
   2.2.3   ส ำหรับโครงกำรวิจัยที่ได้รับทุนปีงบประมำณ 2561 เป็นปีแรก  ขอให้จัดส่งรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำรอบ 6 เดือน จ ำนวน 1 ชุด ถึงส ำนักวิจัยและพัฒนำ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 เพ่ือ
มหำวิทยำลัยใช้ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรทุนต่อเนื่อง    



 6 

  2.3 ให้เสนอผ่ำนหน่วยงำนต้นสังกัดของหัวหน้ำโครงกำรวิจัย/ผู้อ ำนวยกำรชุดโครงกำร และ
จะต้องมีค ำอนุมัติให้เข้ำร่วมโครงกำรจำกหน่วยงำนต้นสังกัดของผู้ร่วมโครงกำรวิจัยทุกคน  ยกเว้นเป็นโครงกำรที่
เสนอโดยเครือข่ำยวิจัยและไม่ผ่ำนคณะ/หน่วยงำน ขอให้ส ำเนำแจ้งคณะ/หน่วยงำนด้วย 
  2.4 ต้องมีลำยมือชื่อผู้เกี่ยวข้องกับโครงกำรวิจัยทุกคน 
  2.5 ผู้เสนอโครงกำรมีสิทธิ์เสนอโครงกำรเพ่ือขอรับทุนจำกงบประมำณแผ่นดินในฐำนะเป็น
ผู้อ ำนวยกำรชุดโครงกำรวิจัย หรือหัวหน้ำโครงกำรวิจัยเดี่ยว ได้ไม่เกิน 1 ชุดโครงกำร/โครงกำรเดี่ยว ยกเว้นกำร
ขอรับทุนภำยใต้ชุดโครงกำรวิจัย เป็นหัวหน้ำโครงกำรวิจัยย่อยภำยใต้ชุดโครงกำรได้ไม่เกิน 1 โครงกำร และต้องมี
สัดส่วนกำรท ำงำนวิจัยไม่น้อยกว่ำผู้ร่วมวิจัย  และมีสิทธิรับทุนวิจัยจำกมหำวิทยำลัยในช่วงเวลำเดียวกันได้    
แหล่งทุนละไม่เกิน 2 โครงกำร  (ทุนวิจัยงบประมำณแผ่นดิน  เงินรำยได้มหำวิทยำลัย และโครงกำรมหำวิทยำลัย
วิจัยแห่งชำติ) 
  2.6 โครงกำรวิจัยที่นักวิจัยชำวต่ำงประเทศเป็นหัวหน้ำโครงกำร ต้องมีบุคลำกรประจ ำของ
มหำวิทยำลัยเป็นผู้ร่วมโครงกำร 
 3.  การจ่ายเงินทุนสนับสนุน 
 3.1 งบครุภัณฑ์  มหำวิทยำลัยจะเบิกจ่ำยให้กับบริษัท/ร้ำนค้ำเมื่อหนี้ถึงก ำหนดช ำระ โดยขอให้
คณะตันสังกัดจัดส่งเอกสำรกำรจัดซื้อหลังจำกจัดซื้อเสร็จสิ้นและตรวจรับแล้ว ผ่ำนส ำนักวิจัยและพัฒนำ เพ่ือจัดสง่
กองคลัง ให้เสร็จสิ้นภำยในระยะเวลำที่กองแผนงำนก ำหนด 
 3.2 งบด าเนินการ  คณะจ่ำยเงินให้ผู้รับทุน ดังนี้  
  งวดที่ 1 จ่ำยเป็นจ ำนวน 50% ของงบประมำณที่ได้รับ หลังจำกได้มีกำรลงนำมในสัญญำรับ
ทุน และได้กรอกข้อมูลแผนงำนวิจัยในระบบ NRMS แล้ว 
  งวดที่ 2 จ่ำยเป็นจ ำนวน 40% ของงบประมำณที่ได้รับเมื่อผู้รับทุนส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ 
และได้ด ำเนินกำรกรอกข้อมูลรำยงำนควำมก้ำวหน้ำครบตำมข้ันตอนที่ก ำหนดในระบบ NRMS แล้ว 
  งวดที่ 3 จ่ำยส่วนที่เหลือ หลังจำกได้ด ำเนินกำรแล้ว ดังนี้ 

1) กรอกข้อมูลรำยงำนฉบับสมบูรณ์ในระบบ NRMS ครบถ้วนตำมข้ันตอน 
2) อัพโหลดไฟล์รำยงำนฉบับสมบูรณ์ หรือไฟล์บทคัดย่อ หรือไฟล์บทสรุป

ผู้บริหำรทีผ่่ำนกำรเห็นชอบจำกคณะหรือหน่วยงำนแล้ว 
3) จัดส่งผลงำนกำรวิจัยตำมรำยละเอียดในข้อ 4 

4. การรายงานผลการวิจัย   ผู้รับทุนจะต้องน ำเสนอผลงำน จัดส่งรำยงำนผลกำรวิจัย ผลงำนอ่ืน ๆ   
และ upload file เอกสารในระบบ NRMS และ HR-MIS  ดังนี้ 

         4.1   รายงานความก้าวหน้าของกำรวิจัยต่อคณะ/หน่วยงำนต้นสังกัดทุก 6 เดือนนับจำกวันท ำ
สัญญำ ตำมแบบ ต-1ช/ด และ upload file เอกสำรในระบบ NRMS เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำเบิกจ่ำยเงินงวด
ต่อไป 

 4.2   รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์   
   4.2.1.   upload รำยงำนฉบับสมบูรณ์ “ฉบับร่ำง” ในระบบ PRPM พร้อมส่งเอกสำร   
(ไม่ต้องเย็บเล่ม-เข้ำปก) จ ำนวน 1 ชุด ให้คณะ/หน่วยงำนต้นสังกัดพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบก่อนจัดท ำรำยงำน
วิจัยฉบับสมบูรณ์ ตำมรูปแบบที่ก ำหนด 
     (1) แผนงานวิจัย (โครงการแม่รวมโครงการวิจัยย่อย) 
      1)   รำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์แบบที่ 1  
       - รำยงำนโครงกำรชุด (PSU Grant Report_2013 (1.1)  
       - รำยงำนโครงกำรวิจัยย่อย (PSU Grant Report_2013 (1.2)
       หรือ 
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      2) รำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์แบบที่ 2  
       - รำยงำนโครงกำรชุด (PSU Grant Report_2013 (2.1)  
       - รำยงำนโครงกำรวิจัยย่อย (PSU Grant Report_2013 (2.2) 
     (2) โครงการวิจัย 
      1) รำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์แบบที่ 1  
       (PSU Grant Report_2013 (1.2)   หรือ 
      2) รำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์แบบที่ 2  
       (PSU Grant Report_2013  (2.2)  
            อนึ่ง รำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์แบบที่ 2 เป็นรำยงำนในรูปแบบกำร
รวบรวมบทควำมท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรแล้ว หรือ บทควำมที่ได้รับกำรตอบรับเพ่ือตีพิมพ์ และผลงำนใน
ลักษณะอ่ืน ๆ โดยผู้รับทุนต้องสรุปให้เห็นควำมเชื่อมโยงของผลงำนทั้งหมดที่ครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์ของ
โครงกำรวิจัย 
  4.2.2  เมื่อคณะ/หน่วยงำนต้นสังกัด เห็นชอบรำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ “ฉบับร่ำง” 
แล้ว ให้ด ำเนินกำรดังนี้ 
     1) จัดส่งเอกสำรไปยังมหำวิทยำลัย ประกอบด้วย 
      (1) แผ่นบันทึกข้อมูลรำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ (จัดท ำเป็นไฟล์
เอกสำรสกุล .pdf) จ ำนวน 1 แผ่น 
      (2) ใบอนุญำตเผยแพร่ผลงำนวิจัย จ ำนวน 1 ฉบับ 
       (3)  แบบฟอร์มเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำศักยภำพในกำรคุ้มครอง
ทรัพย์สินทำงปัญญำจำกผลงำนวิจัยมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ จ ำนวน 1 ฉบับ 
        (4)  แบบสรุปค่ำใช้จ่ำยเงินทั้งหมดของโครงกำรวิจัย (แบบวิจัย 5/รำยได้) 
จ ำนวน 1 ชุด  
     2)  upload file รำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ท ำเป็นไฟล์เอกสำร  
1 ไฟล์) และ บทคัดย่อ (ไทย-อังกฤษ) ทั้งในระบบ PRPM และระบบ NRMS 
  4.3 จัดส่งผลงานวิจัยลักษณะอ่ืน ๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง  และอัพโหลดไฟล์เอกสำรในระบบ    
HR-MIS เพ่ือปิดโครงกำรอย่ำงสมบูรณ์  ภำยใน 1 ปีหลังสิ้นสุดระยะเวลำกำรวิจัยตำมสัญญำรับทุน หรือ ภำยใน 1 
ปีหลังสิ้นสุดระยะเวลำกำรวิจัยที่ได้รับอนุมัติให้ขยำยจำกมหำวิทยำลัย จ ำนวน 1 ชุด (กรณีเลือกส่งรำยงำนกำร
วิจัยฉบับสมบูรณ์แบบที่ 1 หรือ ผลงำนวิจัยตำมข้อ 4.3 ยังไม่รวมอยู่ในรำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์แบบที่ 2) 
ดังนี้  
  4.4  กรอกข้อมูลประเมินผลกำรวิจัยหลังสิ้นสุดโครงกำรในระบบ NRMS ในส่วนของ Research 
Evaluation พร้อมแนบไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 
  ผู้รับทุนจัดส่งเอกสารไม่ครบตามข้อ 4  จะไม่มีสิทธิเสนอโครงการวิจัยใหม่ขอรับทุนวิจัย หรือ
เสนอขอรับทุนกิจกรรมการวิจัยที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดสรร จนกว่าจะได้จัดส่งผลงานครบตามที่ก าหนด
ครบถ้วน 


